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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 
novine«, br. 150/2011), a u vezi s točkom 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 13. 
veljače 2014. godine (KLASA: 022-03/14-07/44, URBROJ: 50301-21/21-14-3), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ srpnja 2014. godine donijela 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Vlada Republike Hrvatske prihvaća Popis zakonodavnih i drugih akata te 

politika Europske unije tijekom talijanskog predsjedavanja Vijećem Europske unije - 
Prioriteti Republike Hrvatske, kojeg je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih 
poslova u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima zaduženim za 
praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije.  

Popis zakonodavnih i drugih akata te politika Europske unije tijekom talijanskog 
predsjedavanja Vijećem Europske unije - Prioriteti Republike Hrvatske u prilogu je ovog 
Zaključka i čini njegov sastavni dio.   

2. Zadužuju se središnja tijela državne uprave i druga tijela iz točke 1. ovog 
Zaključka da kroz aktivno djelovanje na razini Europske unije prate i sudjeluju u radu na 
prioritetnim zakonodavnim prijedlozima i drugim aktima te da pravovremeno izrađuju 
prijedloge stajališta za prioritete Republike Hrvatske navedene prema formacijama Vijeća 
Europske unije.  

3. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da, u suradnji sa 
središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima zaduženim za praćenje i sudjelovanje 
u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, početkom 2015. godine, pripremi 
popis prioritetnih prijedloga akata za prvu polovicu 2015. godine koji će biti aktualni 
tijekom latvijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije te ga predloži Vladi Republike 
Hrvatske.   

4. Popis zakonodavnih i drugih akata te politika Europske unije tijekom 
talijanskog predsjedavanja Vijećem Europske unije – Prioriteti Republike Hrvatske te 
Program talijanskog predsjedavanja Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca 
2014. godine dostavit će se Hrvatskome saboru, sukladno članku 5. Zakona o suradnji 
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (Narodne novine, 
broj 81/2013). 
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